
1986. gada 8. maijā, pēc Dobeles rajona orientēšanās seriāla 1. kārtas sacensībām 
Dobeles Ķestermežā (pie tolaik populārā restorāna „Sendienas’) tika nolemts veidot 
kaut kādu struktūru tautas sporta sacensību organizēšanai. Klātesošie vienojās, ka tas 
būs Tautas sporta klubs „Sprīdītis”, kurš sāka darboties orientēšanās sporta meistara 
Miķeļa Gediņa vadībā. Pateicoties to gadu pusobligātajām fizkolektīvu aktivitātēm, tika 
saņemts finansējums no darba kolektīviem, izveidots daudzpusīgs sacensību kalendārs, 
ietverot orientēšanās sacensības, autoorientēšanās, stundas skrējienu un stundas slido-
jumu, slēpojumus. Tika izmēģināti spēki ūdensslēpošanā, burāšanā ar vējdēli, hokejā, 
basketbolā, vieglatlētikas daudzcīņā, skriorā, vasaras biatlonā.

Kad mums pievienojās skrējēju klubiņš Andra Rasiņa vadībā, sākām organizēt skrējienu 
seriālu „Bērzes apļi”, kas ir nemainīga vērtība līdz mūsdienām.

No 1989. gada uzskaitām katra dalībnieka mūsu sacensībās veiktos kilometrus.

Pirmie rezultātu aprēķinātāji bija Aina un Edvīns Upīši. Kad Miķelis vairs viens netika galā 
ar lielo darba apjomu, tika vēlēta valde, kuras pirmajā sastāvā darbojās prezidents Miķelis 
Gediņš, kā arī Ilga Elksnīte, Intra Liepiņa un Normunds Narvaišs. Tika ieviesta „Sprīdīša” 
gadagrāmata ar gada kopvērtējumiem, uzsākti sezonas noslēguma pasākumi ar kārtīgām 
ballēm. Dažu gadu dalībnieku skaits pat bija tik liels, ka tika rīkoti atsevišķi pasākumi 
skrējējiem un orientieristiem. Piedalījāmies valsts mēroga pasākumos – Tautasdziesmas 
maratonos, skrējienos , „Kāpas”  orientēšanās daudzdienās.

90.- to gadu vidū tika nolemts, ka klubs jāieliek oficiālos rāmjos, kas atvieglotu arī 
finansējuma piesaisti. Tika izstrādāti statūti un 1998. gada 30. novembrī reģistrēta 
sabiedriskā organizācija „TSK Sprīdītis” (reģ. Nr. 000803829). Jaunajā valdē darbojās prezi-
dente Ilga Elksnīte , kā arī Inese Didže un Aivars Narvaišs. 

2005. gada 14. novembrī klubs tika pārreģistrēts par biedrību „TSK Sprīdītis”  
(reģ. Nr. 40008038295). Par prezidentu tika ievēlēts Normunds Narvaišs, valdē darbojās 
Ilga Elksnīte, Aivars Narvaišs un Edvīns Upītis. Dažādos periodos valdē darbojās arī Anita 
Biseniece un Ivars Prikulis.

2005. gada septembrī pēc vācu draugu ierosinājuma klubs iestājās Starptautiskajā tautas 
sporta asociācijā IVV, kuras ietvaros kā vienīgais Latvijā nodarbojas ar ārvalstu soļotāju 
uzņemšanu, 2007. gadā pārstāvējām Latviju 10. IVV Olimipādē Igaunijā.

2006. gadā sākām nodarboties ar rogainingu (diennakts orientēšanos), mūsu sportisti 
Anita Biseniece, Gunārs Bisenieks, Guntis Dude, Valdis Lukjanovs un Agris Krumbergs jau 
piedalījušies Eiropas un Pasaules čempionātos.

Šajā laikā par Latvijas čempioniem orientēšanās sportā kļuvuši Artis Dude, Guntis Dude un 
Jānis Segliņš, medaļas izcīnījuši arī Ilga Elksnīte, Intra Liepiņa, Vija Cīrule, Inga Krastiņa, 
Indra Segliņa un Edvīns Upītis stafetēs, kā arī Edgars Dude.

No 2007. gada esam uzsākuši dalību investīciju projektos, realizējuši projektus „Orientēšanās 
poligons Cirole”, „Orientēšanās sacensību modernizācija”, „Atbalsts Tautas sporta klubam 
Sprīdītis”. Mūsu rīcībā ir jaunas, kvalitatīvas sporta kartes, elektroniskās atzīmēšanās 
sistēma Sport Ident, kluba biedriem izgatavoti vienoti sporta un parādes tērpi.

Klubam aizvadītas jau 24 sezonas, un varam droši teikt, ka mūsu spēks ir kopīgā nesavtīgā 
darbā, mūsu pamats ir aktīvas un sportiskas ģimenes.

Mūsu būtība ir – būt kustībā un nenorimt. 

Kā teica Miķelis – tiksimies trasē!
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Informācija :
www.orient.lv/spriditis
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www.spriditis.webs.com 

E pasts : pakrasti@apollo.lv 
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No 1989. gada uzskaitām sacensībās veiktos kilometrus. Absolūtajā vērtējumā 

aizvadītajā 21 sezonā visvairāk savācis Normunds Narvaišs (3831 km). Seko Ilga 

Elksnīte (3202), Edvīns Upītis (3165), Guntis Dude (2663), Guntars Stūris (2633), 

Rolands Stūris (2211), Aivars Narvaišs (2154), Dzintars Rove (2055), 

Gunārs Bisenieks (1752), Jānis Upītis (1700).

Par Dobeles rajona čempionu orientēšanās sportā visvairāk reižu (6) kļuvis  

Jānis Segliņš. Viņam seko Daiga Rove (5 reizes), Vilnis Šereiko (4),  

Normunds Narvaišs (4), Iveta Burģele (3), Inga Ozoliņa- Krastiņa (3), Ilga Elksnīte (2), 

Vija Cīrule (2), Indra Segliņa (2) un Dzintars Rove (2).

Par orientēšanās seriāla „Sprīdītis” uzvarētājiem stiprākajā grupā (A vai E) 

visvairāk reižu kļuvuši Normunds Narvaišs (6 sezonas), Valdis Palelions (5),  

Daiga Rove (4) un Jānis Segliņš (3 sezonas).
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„TSK Sprīdītis” – vienīgie 
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10. olimpiādē Igaunijā. 
Otepe, 2007.

Piecās sezonās esam uzņēmuši 847 soļotājus no 7 valstīm 40 soļojumos. 
Kopā veikti 17 438 kilometri. Šoreiz pavadām amerikāņu grupu. Rīga, Doma 
laukums, 2007. 

Lūdzam
neaiztikt!

Notiek
sacensības.


